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Bij de diensten – 3e adventszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Riemersma uit 
Sliedrecht voor. De Schriftlezing is uit Jesaja 11:1-10. 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Scott 
Baks (orgel/piano) en Noa Koekkoek (dwarsfluit). 

 De avonddienst is een 
jeugddienst met als thema 
“Van God los”. Dominee 
Wolters uit Amsterdam 
vertelt ons aan de hand 
van Lukas 19 over hoe God 
en de gemeenschap van 
mensen soms ver van je af 
kan komen te staan. Ook 
is er deze dienst weer de 
mogelijkheid om vragen te 
stellen aan de dominee 

naar aanleiding van de preek. Stuur daarvoor een appje 
naar 06-58962315. Het is handig om dit nummer vast 
op te slaan in je telefoon. Vanwege de huidige corona-
regels kunnen we niet fysiek naar de kerk komen, maar 
we hopen dat jullie allemaal meekijken via YouTube 
(HGGNK Giessenburg). Alvast een hele fijne dienst! 
Groetjes, de Jeugddienstcommissie. 
De muzikale begeleiding is deze dienst in handen van 
Chris van Veldhuizen (orgel) en One Man Audience 

Collecten 
1. Diaconie 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
coaching van christelijke studenten in Tsjechië. 

Agenda 
15-12  Mannenvereniging, 09.45 uur Rank 
18-12  Verspreiding Kerst4ing 
Dinsdagavond 14 december kan de gebedskring niet 
doorgaan. Dit wordt woensdagmorgen 22 december om 
10.00 uur in de kerk. Iedereen van harte welkom. 

Overlijden 
Maandagavond 6 december is in de leeftijd van 76 jaar 
overleden dhr. Pieter Arie de Groot. Hij woonde Dorps-
straat 12. Voor velen in het dorp is Piet bekend als 
stoffeerder. Als gevolg van schade aan zijn longen had 
het coronavirus zo grote gevolgen voor zijn gezondheid 
dat Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Even leek het 
de goede kant op te gaan en dat hij weer thuis mocht 
komen. Aan het einde van de dag echter was deze ople-
ving voorbij. Maandag 13 december is er voorafgaande 
aan de begrafenis op de algemene begraafplaats aan de 
C.M. van Houwelingweg om 14.00 uur een dienst van 
Woord en gebed in de Rank. In deze bijeenkomst lezen 
we Lukas 19:1-10. De geschiedenis van Zacheüs. Vers 
5b kregen hij en Marja van Wissing mee op hun 
huwelijksdag in 1970. Zij is overleden op 27 oktober 
2013 en op de dag van haar begrafenis is ook deze 
tekst gelezen. In de voorbede gedenken we zijn dochter 
Linda, haar man Arie en hun dochters Debby en Sacha. 

Meeleven 
• Dhr. Arie Dirk Donk (Dorpsstraat 101, 3381 AE) verblijft 

in het Beatrixziekenhuis. Zijn situatie is zorgelijk. We 
bidden voor hem om Gods zegen en kracht. 

• Dhr. Jan Both (van Brederodestraat 57, 3381 ?? heeft 
een medische behandeling ondergaan en is in 
afwachting of het tot het gewenste resultaat mag 
leiden. We bidden voor hem om Gods zegen en nabijheid. 

Huwelijksjubileum 
Ton en Rianne van Houwelingen (Rivierdijk 39, 3371 
BG) vieren morgen, 13 december, hun 25-jarig 
huwelijksjubileum. Van harte willen we jullie samen met 
jullie kinderen feliciteren met dit jubileum en willen 
jullie Gods zegen toewensen. 

Bedankt 
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen en 
attenties die wij voor ons 40 jarig huwelijksjubileum 
mochten ontvangen. Ed en Anja Bohré 
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Schrijfactie Open Doors 
Kaarten namens onze gemeente gaan deze keer naar: 

- Elke zondag klinken diverse culturen bij de 
kerkdiensten van dominee Salim in Oost-Afrika door 
elkaar, maar ondanks die verscheidenheid vormen ze 
het Lichaam van Christus. 

- Roda komt uit Ethiopië, ze geloofde in de Islam. Toen 
Roda Christen werd kwam begon haar familie haar te 
haten. De Here God bracht Roda in contact met andere 
christenen die haar hielpen en steunden. 

- Dominee Raymond Koh uit Maleisië wordt beschuldigd 
van evangelisatie onder moslims, dit zou een van de 
redenen kunnen zijn voor zijn ontvoering. Open Doors 
staat zijn vrouw Susanna Koh bij in haar zoektocht naar 
gerechtigheid. 

Opgave zomerkampen 
Voor iedereen die zin heeft in een supertof zomerkamp: 
vanaf vandaag kun je je weer opgeven voor Kamp Bladel 
of Expeditie Purnode. Voor Kamp Bladel (11-14 jaar) 
delen we na afloop van de morgendienst aanmeldings-
formulieren uit. Ook zullen de aanmeldingsformulieren 
worden gemaild naar de deelnemers van afgelopen jaar 
en zal het formulier op de website van de kerk worden 
geplaatst. Voor Expeditie Purnode (15-18 jaar) kun je je 
opgeven via www.Expeditiepurnode.nl/aanmelden, de 
inschrijving opent op zondag 12 december om 21.00 
uur. Kamp Bladel zal plaatsvinden van 9-16 juli en 
Expeditie Purnode van 15-22 Juli. Wij, als leiding van 
kamp Bladel & Expeditie Purnode, zouden het onwijs 
leuk vinden als jij meegaat! 

Wist-u-datje KerkApp  
Na een succesvolle 
proefperiode gaan we per 1 
januari  live met onze 
KerkApp. Het is fijn als u/ jij 
meedoet. Wilt u/wil jij 
daarom het (eigen 
persoonlijke) mailadres 
doorgeven via 

www.hervormdgiessenburg.nl/kerkapp . Dan kunnen wij 
naar dit mailadres de uitnodiging sturen voor het 
installeren van de app. Het is mogelijk hetzelfde e-mail-
adres voor meerdere personen te gebruiken, bijvoor-
beeld echtgenoten met één e-mailadres. Heeft u de 
kerkapp al? Dan hoeft u uw mailadres niet nogmaals 
door te sturen. Heeft u vragen? Stuur dan een mailtje 
naar kerkapp@hervormdgiessenburg.nl 

Friet voor het goede doel! 
Van het jeugddiaconaat hebben 
wij 50 euro gekregen met de 
opdracht om dit bedrag groter 
te maken voor een goed doel. 
Het doel waar wij voor gekozen hebben is Kika. Kika 
maakt het mogelijk om kinderen met kanker beter te 
behandelen en te genezen. Tot en met 15 december 
kunt u bij ons friet + snacks bestellen voor het goede 
doel! Wij bezorgen dit zaterdag 18 december tussen 
17.00 uur en 19.00 uur bij u thuis. Bestellen kan door 
een berichtje te sturen naar Thijmen Verspui: 06-
23604008. Bestel snel want: vol=vol!  
Sven Vink, Sander Vos, Levi Lanser, Thijmen Verspui 

Kerstpraise voor kids online 
Hé jongens en meisjes, luister en doe je 
mee? Op vrijdagavond 24 december om 
19.00 uur is er weer een kidspraise, 
speciaal voor jou! Dit jaar is de kids-

praise online te volgen via het YouTube kanaal 
WijZijnHG. Samen met de band zingen we kerstliedjes 
en luisteren we naar het kerstverhaal. Kijk je mee? 

Actie Cirkel 2021 (Update) 
Hoe groot is God! 
Steeds opnieuw verrast 
Hij ons. Ten opzichte 
van twee weken gele-
den is er door de 
gemeente flink bijgedra-
gen. Van net iets meer dan € 50.000 nog te gaan naar 
minder dan € 30.000. Om het doel te halen is er nog  
€ 28.393 nodig. Dank voor alle gaven! 

Open Focus avond ‘VERWACHTING’  
Wij kijken terug op een bijzonder mooie Open Focus 
avond online. Jong én oud wist in te loggen en de beeld- 
en geluidknopjes te vinden. Vanuit verschillende huis-
kamers konden we elkaar toch ‘face to face’ ont-
moeten. De techniek verliep vlekkeloos waardoor we 
zelfs in groepjes uit elkaar konden voor verdiepende 
gesprekken over Jesaja 11: 1-10; “Wat is er zichtbaar  
binnen de gemeente aan kwetsbare twijgjes? en “Wat 
kan onze inbreng zijn om meer vrede en recht na te 
streven?” De Open Focus avond is zo’n kwetsbaar 
twijgje waar iets moois uit voort mag groeien. 
Nieuwsgierig geworden? Save the date: donderdag 13 
januari staat de volgende avond gepland. 

https://hervormdgiessenburg.nl/kerkapp/
mailto:kerkapp@hervormdgiessenburg.nl

